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'A' Watch = 'அ' பிரிவு 

About turn = பின் திரும்புக 

Absorbent = உறிஞ்சி 

Accelerator = வேகம் ஊக்கி 

Accumulator = குேி கலம் 

Acetylene cutting apparatus = ஒள்ேளியால் வேட்டும் 
கருேி 

Acid = தீ நீர் , அமிலம் 

Action (Chemical) = வேதிய மாற்றம் 

Adaptor (Round thread male to instantaneous female) = 

சரிக்கட்டி ேட்டமரை ஆணுடன் இரைக்கும் உடனடிப் 
வபண்மரை) 

Adaptor = சரிக்கட்டி 

Adaptor, 'V' thread = சரிக்கட்டி, கூர்மரை 

Advance in single file from the right quick march = ேலமிருந்து 
ஒற்ரற ேரிரசயில் ேிரைக 

Agent = வசயலி 

Air compressor = காற்றழுத்தி 
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Air exhauster pump = காற்ரற வேளியாக்கும் 
ேிரசக்குழாய் 

Air lock = காற்று அரடப்பு 

Air vessel = காற்று அரற 

Alarm = இடர் எச்சரிக்ரக 

Alert = தயாைாக, ேிழிப்பாக 

Alkali = காைம் 

Alloy = உவலாகக் கலரே, கலப்பு உவலாகம் 

Aloft = உயைத்தில், உயர் 

Ambulance = வநாயாளி ேண்டி 

Angle bend = வகாை ேரளவு 

Angle fitting = வகாை இரைப்பு 

Angle nozzle = வகாை மூக்கு 

Ankle boots = கணுக்காலைி 

Anti-corrosive paint = துரு ஏறா ேண்ைம் பூச்சு 

Aperture = துரள 

Apparatus = கருேி 

Apparent = வபான்ற, வேளிப்பரட 
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Appliances drill turn out = கருேி அைிேகுப்புப் பயிற்சி 

Armlock = ரகப்பூட்டு 

Armoured = காப்பிட்ட 

Arrest = தடு 

Asbestos suit = கல்நார் உடுப்பு 

Ash = சாம்பல் 

Assistance call = உதேி அரழப்பு 

Atmosphere = ேளிமண்டலம் 

Atom = அணு 

Audible = வகட்கேல்ல 

Auditorium = மன்றம், அரேக்கூடம் 

Auto-ignition temperature = தானாகப் பற்றும் வேப்பநிரல 

Automatic = தானாக இயங்கும், தானியங்கு 

Automatic sprinkler = தானியங்கித் வதளிப்பி 

Availability Board = வசரேக்குத் தயாைாயுள்ள பைியாளர், 

கருேிகள் காட்டும் பலரக 

Axe, felling = ேழீ்த்தும் வகாடரி 

Axe, fireman = ரகக் வகாடரி 
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Axle = அச்சு 

'B' Watch = 'ஆ' பிரிவு 

Back Draught = பின் இழுப்புத் தீப்பற்றல் 

Back pressure valve = பின் அழுத்த ஊடிதழ் 

Back-in-quick time = ேிரைேில் திரும்புக 

Backward = பின்னுக்கு, பின் 

Bandage, hose = வநளிநீர்க் குழாய்க் கட்டு 

Barometer = காற்றழுத்த அளேி 

Basement Spray = அடித்தளத் வதளிப்பி 

Basket strainer = கூரடச் சல்லரட 

Battery = மின்கலம் 

Battery charger = மின்ேிரச வசறிவூட்டி 

Bebbin Line = நூற்கயிற்றுச் சுருள் 

Bell, fire = தீ மைி 

Belt = அரைக் கச்ரச, கச்ரச 

Belt line = கச்ரசக் கயிறு 

Benevolent Fund = நலநிதி 
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Bentex spring = ேரளவு ேிரச ேில் 

Berel = ேட்டக்குல்லாய் 

Biceps = வமற்ரக உள்தரச 

Bicycle bell = மிதிேண்டி மைி 

Bicycle carrier = மிதிேண்டி சுரமதாங்கி 

Bicycle lamp = மிதிேண்டி ேிளக்கு 

Bicycle oil cane = மிதிேண்டி எண்வைய்க் குப்பி 

Bicycle pump = மிதிேண்டி காற்வறற்றி 

Bicycle stand = மிதிேண்டி நிறுத்துமிடம் 

Bicycle tool bag = மிதிேண்டி ஆயுதப்ரப 

Bicycle tyre lever = மிதிேண்டி குழாய்ப்பட்ரட வநம்பி 

Bight = ேரள 

Bill = அலகு 

Bill-hook = வேட்டுக் கத்தி 

Black wall hitch = வகாக்கி முடிச்சு 

Blank cap = அரடப்பு மூடி 

Blanket, cotton = நூல் ேிரிப்பு 
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Blanket, linen = சைல் ேிரிப்பு 

Blanket, woolen = கம்பளி ேிரிப்பு 

Blanketing = (காற்றுப்படாதபடி) வபார்த்துதல் 

Blaze = பிழம்பு 

Bleed = குருதி ஒழுகு 

Bleed vessel = குருதி நாளம் 

Blister = வகாப்புளம் 

Block-out = இருட்டரடப்பு 

Blow lamp = ஊது ேிளக்கு 

Blow pipe = துருத்தி 

Blower = துருத்தியாள் 

Boil over = வபாங்கி ேழிதல் 

Boiling point = வகாதி நிரல 

Bolt and nut = ஆைியும் மரையும் 

Bonafede = உண்ரமயான 

Bonfire = வசாக்கப்பரன 

Bore hole pump = குழாய்க் கிைற்றுப்வபாறி 
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Bourdon tube = ‘பூர்டன் என்பேைால்’ கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 
அழுத்தத்ரத அளேிட பயன்படும் குழாய் கருேி 

Bow line = ேில் முடிச்சு 

Bow line on bight = ேரளவமல் ேில் முடிச்சு 

Box spanner = வசருகு முடிக்கி 

Box, rescue, tool = உயிர் தப்புேிக்கும் ஆயுதப் வபட்டி 

Brake Fluid = தரட மசவகண்வைய் 

Branch pipe hand control (London type) = ரகக்கிரளக் குழாய் 
(லண்டன் மாதிரி) 

Branch pipe holder = கிரளக் குழாய் தாங்கி 

Branch pipe, brass = பித்தரள கிரளக் குழாய் 

Branch pipe, copper = தாமிைக் கிரளக் குழாய் 

Branch pipe, diffuser = பைப்பும் கிரளக் குழாய் 

Branch pipe, fig = பனிப்படலக் கிரளக் குழாய் 

Branch pipe, foam = நுரைக் கிரளக் குழாய் 

Branch pipe, gun metal = கலப்பு உவலாக கிரளக் குழாய் 

Break down = இரட நிறுத்தம் 
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Break in quick time (Quick March) = ேிரைேில் மாறி 
ேிரைந்து வசல்க 

Break in slow time (Slow March) = வமல்ல மாறி வமதுோய்ச் 
வசல்க 

Break, Fire = தீத்தடுப்பு இரடவேளி 

Breaking-in-tools = உரடக்கும் கருேிகள் 

Breathe in = மூச்சு இழு 

Breathe out = மூச்சு ேிடு 

Breathing apparatus = மூச்சுக் கருேி 

Breeching piece, collecting = வசர் குழாய் 

Breeching piece, control dividing = பிரி குழாய் இயக்கி 

Breeching piece, dividing = பிரி குழாய் 

Brittle = முறியத்தக்க 

Bruise = கன்றிப்வபான காயம் 

Bubble = நீர்க்குமிழி 

Bucket, canvas = கித்தான் ோளி 

Bucket, G.I. = துத்தநாகப் பூச்சு இரும்பு ோளி 

Buckle = வகாக்கி, கச்சு இறுக்கி 



9 
 

Bulldog clip = ேிடாப்பிடிக் ரக 

Bulletin = வசய்தி அறிக்ரக 

Buoyancy = மிதப்பு, மிதக்கும் தன்ரம 

Bush Shirt = தீயரைப்பு ேைீர்கள் அைியும் தளர் 
வமலாரட 

Bush Tunic = தீயரைப்பு ேைீர்கள் அைியும் வதாள்பட்ரட 
ோருடன் கூடிய கால்சட்ரட 

Bye-pass = மாற்று ேழி 

Bye-pass valve = மாற்று ேழி ஊடிதழ் 

C.T.C. Extinguisher = கரிபாசிரகத் தீயரைப்பி 

Cable = கம்பி ேடம் 

Call Bell = அரழப்பு மைி 

Can for foam solution = நுரைக் கரைசல் குேரள 

Can, oil, lubricating = மசகு எண்வைய்க் குேரள 

Candescent = வேண்சுடர் ேசீுகிற 

Candle-power = வமழுகுத்திரி ேலன் 

Canister = சிறு வபட்டி 

Canister Absorbent = உறிஞ்சும் சிறு வபட்டி 
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Cantilever = நீட்டு பிடிமானம் 

Canvas lifting band = கித்தான் தூக்கு ோர் 

Canvas shoes = கித்தான் காலைி 

Cap badge = மூடல்ச் சின்னம் 

Care and maintenance = கேனித்தலும் வபணுதலும் 

Carriage drum = தாங்கு உருரள 

Carriage gear = தாங்குச் சாதனம் 

Carriage wheel = தாங்குச் சக்கைம் 

Carrick bend = இருமடிக்வகாளுேி முடிச்சு, இைண்டு 
கயிறுகரள இரைப்பதற்கான முடிச்சு ேரக. 

Cat’s paw knot = பூரன பாத அரமப்ரப ஒத்த வகாக்கி 
முடிச்சு 

Catch and pull = பிடித்தல் மற்றும் இழுத்தல் 

Caustic soda = உேர் நீைகத் தீயரத 

Ceiling hook = கூரைக் வகாக்கி 

Cellar pipe = நிலேரைக் குழாய் 

Centigrade = நூறு கூறுகளுள்ள 

Centre of gravity = நிலவுலக ஈர்ப்பு ரமயம் 
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Centrifugal = ேிரிரமயப் வபாக்குரடய 

Cerebral = மூரளச் சார்ந்த 

Cerebration = மூரள இயக்கம் 

Cess pool = கழிநீர்க் குழி 

Chafing = வதய்த்துப் புண்ைாக்குதல் 

Chair knot = நாற்காலி முடிச்சு 

Change direction right-right form = ேலம் மாறி ேலம் 
அரமக 

Change direction right-right wheel = ேலம் மாறி ேலம் 
ேரளக 

Change round = இடம் மாறு 

Change step = அடிமாற்று 

Char = கரியாக்கு 

Chase = துைத்து 

Chassis = வபாறி அடித்தூலம் 

Chemical fire = வேதிய தீ ேிபத்து, வேதிய தீ 

Chemical foam = வேதிய நுரை 

Chimney = புரகப்வபாக்கி 
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Chock = முட்டுக்கட்ரட 

Choke = மூச்சுத் திைற அடி, திைற ரே 

Cinders = எரித்த கரி 

Circuit = மின் சுற்று ேழி 

Cistern = நீர்த்வதாட்டி 

Clack-valve = கீழ் அழுத்தம் தடுக்கும் ஊடிதழ் 

Clamp, canvas hose = கித்தான் குழாய் பிடி (தூக்கி) 

Clasp knife = வகாக்கிக் கத்தி 

Class ready = குழு தயார் 

Class rest = குழு ஓய்வு 

Climb = ஏறு 

Clip = பிடிக்ரக 

Close order march = ேரிரச வநருங்கிச் வசல்க 

Close up = வநருங்கி நில் 

Clove hitch = இைட்ரட அரை இருக்கி 

Cock fighting = வகாழிச் சண்ரட 

Co-efficient = குைகம் 
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Cohesion = அணுப் பிரைவு 

Cold chisel = வேட்டிரும்பு 

Collecting Head , 3-way instantaneous 'V' thread = நீர்த் 
திைட்டுத் தரலமுகடு உடனடி, மூேழி, கூர் மரை 

Collecting Head = நீர்த்திைட்டுத் தரலமுகடு 

Collecting Head, 2-way instantaneous, round thread = 

நீர்த்திைட்டு முகடு, உடனடி, இருேழி, ேட்டமரை 

Collecting Head, 2-way instantaneous, 'V'thread = நீர்த்திைட்டுத் 
தரலமுகடு, உடனடி, இருேழி, கூர்மரை 

Collecting Head, 3-way instantaneous round thread = 

நீர்த்திைட்டுத் தரலமுகடு, உடனடி, மூேழி, ேட்டமரை 

Collector pumping = திைட்டி ேிரச ஏற்றம் 

Combination of any ground exercises = பலேரகத் தரைப் 
பயிற்சி 

Combustible = தீப்பற்றும் வபாருள் 

Combustible dust = தீப்பற்றும் தூள் 

Combustion = எரிதல், தீப்பற்றல் 

Command = கட்டரள 

Commutation = மாற்றுதல், மாற்றுரக 
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Commutator = திரச மாற்றி 

Compact = கச்சிதமான 

Competitive team games = குழுப்வபாட்டி ேிரளயாட்டு 

Competitive team ground = (வசர்ப்பு) வபாட்டிக்குழு இடம் 

Compound gauge = காற்று அழுத்த அளேி 

Compound or chemical Compound = கூட்டுப் வபாருள் 
அல்லது வேதியக் கூட்டுப்வபாருள் 

Compression stroke = அழுத்த அடிப்பு 

Compressor = (அழுத்தும் கருேி) அழுத்தி 

Concrete = திட்டேட்டமான, தூலமான, உறுதியான 

Condensor = மின் ஆற்றல் சுருக்கி 

Conduction = வேப்பக் கடத்தல் 

Conduit pipe = காப்புக்குழாய் 

Conflagration = வபருந் தீ 

Connecting rod = இரைப்புக் கம்பி 

Consumable = வசலோகும் 

Consumption = வசலவு 

Control room = கட்டுப் பாட்டு அரற 



15 
 

Convection (of heat) = வேப்ப நகர் முரற 

Cooling = குளிர்ேிக்கும் 

Cooling system = குளிைச் வசய்யும் முரற, குளிைச்வசய்யும் 
அரமப்பு 

Corridor = நரடக்கூடம் 

Corrugated tube = ேரள வநளி குழாய் 

Coupled cooling valve = குளிைச் வசய்யும் இரை இதழ் 

Coupling, instantaneous = உடனடி இரைப்பு 

Coupling, quick release = ேிரைேில் ேிடுேிக்கும் இரைப்பு 

Coupling, suction hose, R.T. = உறிஞ்சு குழாய் ேட்டமரை 
இரைப்பு 

Coupling, suction hose, V.T. = உறிஞ்சு குழாய் கூர்மரை 
இரைப்பு 

COZ. (Co2) Extinguisher = கரியமில தீயரைப்பி 

Crackling Jet = முறி நீர்த்தாரை 

Crank = சூழல் முரற, மாற்றுப் வபாறி 

Crash tender (Air) = ோனூர்தித் தகர்வு தீயரைப்பு ேண்டி 

Crew = குழு 
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Crew number = குழு எண் 

Cross-section = குறுக்குத் வதாற்றம் 

Crouch = பதுங்குதல் 

Crow bar = கடப்பாரற 

Cuboid = கன சதுைம் 

Current = மின் ஓட்டம் 

Cutting away tools = வேட்டியகற்றும் கருேிகள் 

Dead weight = கப்பலின் வபரும்பாைம், அைேமற்ற பளு 

Debris = இடி வபாருள் 

Decomposition = ஆக்கக் கூறுகளாகப் பிரித்தல் 

Deep lift pump = ஆழத்திலிருந்த உறிஞ்சும் குழாய் வபாறி 

Delinquent = குற்றோளி 

Delivery equipment’s = நீர்வேளிேிடு கருேிகள் 

Delivery head = நீர் வேளிேிடும் தரல 

Density = அடர்த்தி 

Deterioration = சீர்வகடு 

Device = ேழி 
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Diagonal march = குறுக்வக வசல்லல் 

Diaphragm = இரடயிட்டுச் சவ்வுத்திரை 

Diffuser = பைேலாக்கும் கருேி 

Diffuser Nozzle = பைேலாக்கு மூக்கு 

Dipstick (Petrol) = கல்வலண்வைய் அளவுவகால் 

Direct Cooling System = வநர்முகக் குளிர்ேிக்கும் முரற 

Direct current = வநர் மின் ஓட்டம் 

Discharge = ேிடுேித்தல், ேிழுதல் 

Dismount = ோகனத்திலிருந்து இறங்கு 

Distributor = (மின்) பகிர் கருேி 

Dive and forward roll over kneeling man = ேண்டி ஆள் வமல் 
தாேி முன் உருள் 

Dock = (கப்பல்) துரற 

Dog clutch = இறுக்கப் பிடிப்பு 

Don = அைிந்துவகாள் 

Donate = நன்வகாரட அளி 

Door Opener = கதவு திறக்கும் கருேி 

Double acting pump = இருபுறம் இயங்கும் குழாய்ப் வபாறி 
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Double hydrant adaptor = இைட்ரட நிரல நீர்க்குழாய் 
சரிக்கட்டி 

Double march = இரு அடிவபாட்டு ஓடு 

Double sheet bend = இருசுற்று முடிச்சு 

Douche = நீர்த்தாரை 

Drag rope = இழு கயிறு 

Draw bar = இழு கம்பி 

Draw hitch = இழு அேிழ் முடிச்சு 

Drawing set = ேரை கருேிகள் 

Dredge = தூர் எடு 

Drenchers = நரனப்பிகள் 

Drill training = கோத்துப் பயிற்சி 

Drinking water tub = குடி நீர்த் வதாட்டி 

Drown = மூழ்கடி 

Dry powder Extinguisher = உலர்ந்த வபாடி (தூேி) 
தீயரைப்பி 

Dry Riser = (கட்டிடங்கள் அரமந்துள்ள இடத்தில்) 
உயர்ந்து வசல்லும் தீயரைப்பு காலிக் குழாய் 
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Dual purpose machine = இருவநாக்கு எந்திைம் 

Dual purpose nozzle = இருவநாக்கு மூக்கு 

Dummy hydrant = வபாலி நீர் நிரல 

Dust explosion = தூசி வேடிப்பு 

Dynamo = மின்னாக்கி 

Effervesce = வபாங்கு, வகாதி 

Elasticity = வநகிழ்திறம் 

Elbow for nozzle = கீழ்வநாக்கிப் பசீ்சு ேரள குழாய் 

Elector nozzle = வேளித் தள்ளு மூக்கு 

Electric alarm bell = மின் எச்சரிப்பு மைி 

Electric circuit = மின் சுற்று 

Electrocution = மின்பாய்வுச் சாவு 

Electron = மின்னணு, எதிர்மின்மம் 

Element = தனிமம், தனிப்வபாருள், மூலப்வபாருள் 

Elementary = வதாடக்க 

Elevate = உயர்த்து 

Elevator = உயர்த்தி 
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Embers = தைல், கனல் 

Emergency van = அேசை ேண்டி 

Emery paper = உப்புத்தாள் 

Emulsion = குழம்பு 

Energy, kinetic = இயக்க ஆற்றல் 

Energy, potential = நிரல ஆற்றல் 

Engulf = சூழ்ந்து வகாள் 

Enroute = ேழியில் 

Entrenching tool = குழி வதாண்டும் கருேி 

Entry loss = நுரழோய் வசதம் 

Epaulets = வதாள் கச்ரசகள் 

Equation = சமம் 

Equilibrium = சமநிரல 

Equipment and availability board = தளோடங்கள், இருப்பு 
ேிேைப் பலரக 

Escape carrying Unit = தீ மீட்பு ஊர்தி 

Escape from fire = தீயினின்றும் தப்புதல் 

Escape unit drill = உயிர்காப்பு சாதனப் பயிற்சி 
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Exercise = பயிற்சி 

Exhale = மூச்சு ேிடு 

Exhaust ejector primer = ேறண்ட காற்றுப் வபாக்கி 

Exhaust pipe = வேளிவயற்றும் குழாய் 

Exhaust stroke = வேளிவயற்று அடி 

Exonorate = குற்றத்திலிருந்து ேிடுேி 

Explosives = வேடி வபாருள்கள் 

Exposure bazards = தீ பைவு இடர் 

Extend = நீட்டு 

Extending drum = நீட்டிப்பு உருரள 

Extending rope = நீட்டிப்பு கயிறு 

Extension for stand pipe = நிற்குழாய் நீட்டிப்பு 

Extension ladder (double) = இைட்ரட நீட்டிப்பு ஏைி 

Extension ladder (treble) = முந் (மூன்று) நீட்டிப்பு ஏைி 

Extension ladder = நீட்டிப்பு ஏைி 

Extinguisher = தீயரைப்பு 

Fabric = துைி 
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Factor = காைைி 

Fall in = ேரிரச நில் 

Fall out = ேரிரச நீங்கு, கரல 

Fatigue = கரளக்கச் வசய், கரளப்பு 

Fender = தீத்தாங்கு 

Figure of eight = எட்டாம் எண் முடிச்சு 

Filament = இரழ 

File = அைம், வதாடர் 

File, flat = அைம், தட்ரட 

File, half round = அைம், அரைச்சுற்று 

File, round = அைம், உருரள 

File, triangular = அைம், முக்வகாைம் 

Fire alarm = தீ எச்சரிக்ரக 

Fire boat drill = தீயரைப்புப் படகுப் பயிற்சி 

Fire brigade = தீயரைப்புப் பரடப்பிரிவு 

Fire escape appliance = தீத் தப்பு ஏைி ேண்டி 

Fire escape drill = தீத் தப்பு ஏைி ேண்டிப் பயிற்சி 
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Fire extinguisher = தீயரைப்பி 

Fire fighting on ship = கப்பல் தீயரைப்பு 

Fire hook, ceiling = கூரைத் தீக் வகாக்கி 

Fire Main = தீயரைப்பு நீர்ச் வசல்லும் குழாய் 

Fire precaution = தீத்தடுப்பு எச்சரிக்ரக 

Fire prevention = தீத்தடுப்பு 

Fire proof = தீப்பற்றா 

Fire protection = தீப் பாதுகாப்பு 

Fire research = தீ ஆைாய்ச்சி 

Fire resistance = தீரயத் தடுத்து நிறுத்துதல் 

Fire Service drill book = தீ அரைப்புப் பைிப் பயிற்சிப் 
புத்தகம் 

Fire Service general instruction = தீ அரைப்புப் பைிப் 
வபாது ேிளக்க நூல் 

Fire Tunic = தீயரை சட்ரட 

Fire Unit = தீயரைப்புப் பரட ேண்டி 

Fire Works = ோை வேடிக்ரக 

Fireman (Journal) = தீயரைப்பாளர் (இதழ்) 
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First man on others back = மற்றேர் முதுகில் முதல்ேர் 

First-Aid book = முதல் உதேி நூல் 

First-Aid box = முதல் உதேிப் வபட்டி 

Fisherman’s bend = மீன் பிடி முடிச்சு 

Flammability = எளிதில் தீப்பற்றக் கூடிய தன்ரம 

Flexibility = ேரளயுந் தன்ரம 

Flint = தீக்கல் 

Flood light = வபவைாளிப் வபருக்கு 

Fly wheel = சம இயக்கச் சக்கைம் 

Foam = நுரை 

Foam compound = நுரைக் கூட்டுப்வபாருள் 

Foam drill = நுரைக் கருேிப் பயிற்சி 

Foam extinguisher = நுரை தீயரைப்பி 

Foam Generator = நுரை உற்பத்தி எந்திைம் 

Foam solution = நுரைக் கரைசல் 

Focal length = குேியத் தூைம் 

Focus = குேியம் 
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Foot board = மிதிப் பலரக 

Foot pump = மிதி காற்றடி கருேி 

Foot rule = அடிக்வகால் 

Foot rule, folding = மடக்கும் அடிக்வகால் 

Force pump = தள்ளு ேிரசக்குழாய் 

Forceps = பற்றுக் குறடு 

Forecast = முன் கைிப்பு 

Forge with blower = துருத்தி உரல 

Form squad = அைி அரமக 

Formation of squad with intervals = இரட ேிட்டு அைி 
ேகுத்தல் 

Forward = முன்வன 

Freezing point = உரற நிரல 

Friction = உைாய்வு 

Friction loss = உைாய்வுச் வசதம் 

Friction panel = உைாய்ப்பிடி 

Frost = உரறப்பனி 

Fuel = எரி வபாருள் 
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Fume = ஆேி 

Fungus = காளான் 

Furnitures = அரறகலன்கள் 

Fuse = உருகி 

Fuselage = ோனூர்திக் கட்டுமானச் சட்டம் 

Fusible alloy = உருகக்கூடிய உவலாகக் கலரே 

Gallon = காலன் (வகாள் அளவு) 

Gallows = ஏைி, தாங்கி 

Gangway = இரடேழி 

Gantry = ஏைி, தாங்கி 

Garage = ேண்டிக் வகாட்டில் 

Garden hose = வதாட்ட வநளி குழாய் 

Garment = ஆரட 

Gas cylinder = எரிக்காற்று உருரள 

Gas mask = நச்சுக்காற்று தடுப்பு முகமூடி 

Gauge = அளேி 

General Provident Fund Rules = வபாது ேருங்கால ரேப்பு 
நிதி ேிதிகள் 
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Get to work = வேரலக்குச் வசல்க 

Gland = காற்றுத் தடுப்புக் கேசம் 

Gland packing = காற்றுத் தடுப்புக் கேசத்தில் அரடக்கும் 
வபாருள் 

Glare = கூவசாளி 

Goggles = காப்புக் கண்ைாடி 

Goglets = கண்ைாடிக் குடுரே 

Grate = தைல் தாங்கி 

Grease gun = மசகு வசலுத்தி 

Grinding carriage = சறுக்கு படீம் 

Grinding machine = அரைக்கும் வபாறி 

Grip = பிடி 

Ground sheet = தரை ேிரிப்பு 

Ground work = தரைப் பயிற்சி 

Gum boots = நீர் ஒட்டா வபரிய காலைி 

Gun cotton = வேடி பஞ்சு 

Gun metal = வேண்கலம் 

Gun powder = வேடி மருந்து 
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Guy line = உதேிக் கயிறு 

Guy Wire = உதேிக் கம்பி 

Hacksaw = இரும்பு அறுக்கும் ோள் 

Hacksaw blade = இரும்பு அறுக்கும் ோள் அலகு 

Half hitch = அரை முடிச்சு 

Halt = நில் 

Hammer = சுத்தியல் 

Hammer, sledge = சம்மட்டி 

Hand drill = ரகேிரச துரளப்பான் 

Hand pump = ரகேிரச தண்ைரீ்க் குழாய் வபாறி 

Hand securing gear = ரகப்பாதுகாப்புச் சாதனம் 

Handle = ரகப்பிடி 

Hands and knees crawl = ரக, முழங்கால் முரற ஊர்தல் 

Hands and knees crawl… changing the leap and crawl = ரக, 

முழங்காலால் பாய்தலும் ஊர்தலும் 

Haversack = ரேப்புப் ரப 

Havoc = வபைழிவு 

Hawser Laid Rope = முப்பிரிரக கயிறு 
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Hazardous goods = இடர் ேிரளேிக்கும் வபாருட்கள் 

Hazardous industries = இடர் ேிரளேிக்கக் கூடிய 
வதாழில்கள் 

Head iron = இரும்புத் தரலப்பகுதி 

Head securing gear = தரலப்பாதுகாப்பு சாதனம் 

Heel board = அடிப்பலரக 

Heel chain = அடிச் சங்கிலி 

Heel plate = அடித் தட்டு 

Helmet Fiber glass = நுண்ைிரழக் கண்ைாடித் 
தரலக்கேசம் 

Hermaphrodite coupling = இருபால் இரைப்பு 

High clock alarm = உயர் கடிகாை எச்சரிக்ரக 

High jump = உயைம் தாண்டல் 

High pressure = மிகு அழுத்தம் 

Hitch = முடிச்சு 

Holocaust = எரிந்து அழிதல் 

Hook = வகாக்கி 

Hook belt = வகாக்கி அரைக் கச்ரச 
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Hook ladder = வகாக்கி ஏைி 

Hop, step and jump = வநாண்டி ஓடித்தாண்டு 

Hose bandage = வநளி குழாய் சுற்றுக் கட்டு 

Hose becket = வநளி குழாய் மாட்டி 

Hose binding machine = நீர்க் குழாய் கட்டு எந்திைம் 

Hose brush = வநளி குழாய்த் துரடப்பான் 

Hose gaiter = வநளி குழாய் வதால் கட்டு 

Hose jacket = நீர்க் குழாய் உரை 

Hose laying tender = நீர்க் குழாய் வபாடும் ேண்டி 

Hose reel equipments = வநளி குழாய் சுருள் தளோடங்கள் 

Hose Spanner = வநளி குழாய் முடுக்கி 

Hose tender = நீர்க் குழாய் பாவும் ேண்டி 

Hose, delivery (canvas) = கித்தான் நீர் ேிடு குழாய் 

Hose, delivery (rubber lined) = இைப்பர் பூசிய நீர்ேிடு குழாய் 

Hose, drill = பயிற்சிக்குரிய நீர்க் குழாய் 

Hose, stirrup pump = மிதி ேிரசப் வபாறி நீர்க் குழாய் 

House-hold articles = ேடீ்டு பயன்பாட்டு வபாருட்கள் 
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Humidity = ஈை நிரல 

Hurricane lamp = கூண்டு ேிளக்கு 

Hydrant = தீக்கால அேசை நீர்நிரலக் குழாய் (தீயரைப்பு 
வநளி குழாயுடன் இரைக்கும்) 

Hydrant key = தீக்கால அேசை நீர்நிரலக் குழாய் சாேி 

Hydrant map = தீக்கால அேசை நீர்நிரலக் குழாய் 
ேரைபடம் 

Hydraulics = நீர் இயல் 

Hydraulics for fire engineers = தீப் வபாறிஞர் 

Hydro Carbon = நீைகக் கரி 

Hydrometer = நீர் அளேி 

Ignite = தீ மூட்டு 

Ignition = தீப்பற்றுதல் 

Immerse = அமிழ்த்து 

Impact fracture = வமாது முறிவு 

Impeller = நீர் ேிசிறி 

Impeller shoulder = நீர் ேிசிறி வதாள்ச் சின்னம் 

Incandescence = ஒளிப்பிழம்பு 
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Indirect cooling system = மரறமுக குளிர்ேிக்கும் முரற 

Individual at field craft movement = தனியாக தரையில் 
நகர்ந்து வசல்லல் 

Inert = வேதியல் ேிரளவுகளற்ற மந்தநிரல 

Inflammable = எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய 

Inflate = காற்று அடி 

Inhale = மூச்சு இழு 

Inhibitory Factor = தீக்கட்டுப் படுத்தும் ஆற்றல் 

Inine Inductor = நுரைக் கரைசரல வநளி குழாயில் 
வசலுத்தும் கருேி 

Inlet stroke = உள் வசல்ல அடி 

Inspection light = ஆய்வு ேிளக்கு 

Instructions, Salvus B.A.Set = சால்ேஸ் நிறுேனத்தின் 
மூச்சுக்கருேி, சுோசக் கருேி ேிளக்கப் புத்தகம் 

Insulator = மின்காப்பு 

Intact = வகடாத, சிரதயாத 

Intermediary = இரடவய உள்ள 

Invert = தரல கீழாக்கு 
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Jack = பளு தூக்கி 

Jack stand = பளுதூக்கி, தாங்கி 

Jack with tommy bar = பளுதூக்கி திருகுக் கம்பியுடன் 

Jacket = உரற 

Jaw = தாரட 

Jet = நீர்த் தாரை 

Jodhpur shoes = வ ாத்பூர் மூடுகாலைி 

Joist = குறுக்கு ேிட்டம் 

Jumping = குதித்தல் 

Jumping sheet (circular) = குதி ேிரிப்பு (ேட்டம்) 

Jumping sheet (square) = குதி ேிரிப்பு (சதுைம்) 

Kelly's drain key = வகல்லி நிறுேனத்தின் ேடிகால்ச் சாேி 

Key ring = சாேி ேரளயம் 

Key, petrol tank = கல் எண்வைய்த் வதாட்டிச் சாேி 

Kiln = சூரள 

Kindle = வதாண்டு, கிளறு 

Kindling = பற்ற ரேத்தல் 
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Knapsack tank = ஆள் தூக்கும் நுரைக் கரைசல் கலம் 

Knee boots = முழங்கால் அைி 

Knob = குமிழ் 

Knock = இடி 

Knock off = நிறுத்து 

Knots and lines = முடிச்சுகளும் கயிறுகளும் 

Ladder = ஏைி 

Ladder drill = ஏைிப் பயிற்சி 

Laden weight = சுரமயுடன் கூடிய எரட அளவு 

Lanyard = ஊதுகுழாய்க் கயிறு 

Lash = (கயிற்றில்) பிரைத்துக்கட்டு 

Latent heat = உள்வேப்பம், உட்கிரட வேப்பம் 

Latent heat of fusion = உருகுேதால் ஏற்படும் உள் வேப்பம் 

Latent heat of vaporization = ஆேியாகுேதால் ஏற்படும் 
உள்வேப்பம் 

Lead = ஈயம் 

Lead weight = ஈயக்கட்டி 

Leap frog relay = இரடமாற்றி தேரள தாேல் 
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Left form = இடம் அரமக 

Left incline = இடம் சரிந்து நிற்க 

Left turn = இடம் திரும்புக 

Leopard crawl = புலிவபால் ஊர்தல் 

Lever arms = வநம்புக் ரககள் 

Lever stay = வநம்பு ேலிக் கம்பி 

Lever wheel = வநம்புவகால் சக்கைம் 

License holder = உரிமம் தாங்கி 

Life Buoy = ேட்டேடிே உயிர்க் காப்பு மிதரே 

Life Jacket = உயிர்க் காப்பு மிதரே மார்புக் கச்சு 

Life line = உயிர்க் காப்புக் கயிறு 

Lift = தூக்கி 

Lift pump = நீவைற்றும் குழாய்ப் வபாறி 

Lifting relay = இரடமாற்றித் தூக்குதல் 

Line = கயிறு 

Line, tug-of-war = இழுப்புப் வபாட்டிக் கயிறு 

Litre = லிட்டர் அளரே 
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Lock cutter = பூட்டு வேட்டி 

Locking blade = பூட்டும் தகடு 

Locking pin = பூட்டும் அைி 

Log book = வபாறி இயக்கக் குறிப்வபடு 

Lorry (transport and breakdown) = சுரம உந்து (சாதாைை 
காலத்து, ேிபத்துக் காலத்து) 

Low = குரறந்த 

Low pressure = குரறந்த அழுத்தம் 

Lug spanner = இரைப்புக் காது முடுக்கி 

Luminous = ஒளியுள்ள 

Magneto = காந்த ேிரச இயக்கி 

Main (trunk) = தண்ைரீ்ப் வபருங்குழாய் 

Main ladder = முக்கிய ஏைி 

Main(ring) = (கட்டடத்ரதச் சுற்றியுள்ள) ேரளவு நீர்க் 
குழாய் 

Make = வசய் குறி 

Makers = வசய்தேர்கள் 

Make-up = எடுத்து ரே, வசர்த்து அரம 
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Male screw = வேளி மரை 

Manila rope = மைிலாக் கயிறு (மைிலாேில் அபாக்கா 
ோரழமை இரழயில் தயாரிக்கப்படும் கயிறு) 

Manual of Firemanship = தீ அரைப்பு இயல் நூல் 

Manual of Safety Requirements = பாதுகாப்புத் வதரேக் 
ரகவயடு 

Map pin set = ேரைபடம் ஊசித் வதாகுப்பு 

Marching in squad formation = அைிேகுத்துச் வசல்லல் 

Mark time = காலம் தாழ்த்து 

Marker = குறி ஆள் 

Marsh gas = சதுப்பு நில நச்சுக் காற்று 

Mechanical foam = எந்திை நுரை 

Megaphone = குைல் வபருக்கி 

Melting point = உருகு நிரல 

Messenger = தூதன் 

Metal guide = உவலாகச் சிறு ேழிகாட்டி 

Mid way = நடு ேழி 

Middle extension = நடு நீட்டிப்பு 
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Midshipmanshitch = நடுக்கடல் ஆள் முடிச்சு 

Mike van = ஒலி வபருக்கி ேண்டி 

Mobile Tank Unit = நீர் தாங்கி ேண்டி 

Mobilize = திைட்டுகிற 

Mobilizing board = திைட்டறிேிப்புப் பலரக 

Mock = உண்ரமயில்லா, வபாலி 

Molecule = மூலக்கூறு (அணுத் திைள்) 

Monitor, portable = எடுத்துச் வசல்லத்தக்க கிரளக்குழாய்த் 
தாங்கி 

Mortar = காரற 

Motor tender = இழு உந்து 

Mount = ஏறு 

Move to the right in file right turn = ேலதில் வதாடர்ந்து ேலம் 
திரும்புக 

MTU drill = நீர் தாங்கி ேண்டிப் பயிற்சி 

Mufti = சாதாைை உரட, அலுேல் சாைா உரட 

Multi-stage pump = பல நிரலக் குழாய்ப் வபாறி 

Munition = வேடிமருந்து தளோட ரேப்புக்கள் 
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Mush-room = காளான் 

Mutual = ஒருேருக்வகாருேர் 

Nausea = குமட்டல் 

Neck back support relay = இரடமாற்றி கழுத்து முதுகில் 
தூக்குதல் 

Non-flammable = எளிதில் தீப்பற்றாத 

Non-return valve = ஒரு ேழி ஊடிதழ் 

Nozzle = மூக்கு 

Nozzle spanner = மூக்கு முடுக்கி 

Nozzle, flat spray = மூக்கு, தட்ரடத் வதளிப்பி 

Nozzle, fog spray = மூக்கு, பனிப் படலத் வதளிப்பி 

Nozzle, round spray = மூக்கு, சுற்றுத் வதளிப்பி 

Nozzle, stirrup pump = ரகேிரச நீவைற்றி மூக்கு 

Oblique = சாய்ந்த 

Obsolete = ேழக்வகாழிந்த 

Obstacle = இரடயூறு 

Occupier = பயன்படுத்துபேர் 

Occurrence = நிகழ்ச்சி 
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Odd = ஒற்ரறப்பரடயான 

Oil tray = எண்வைய்த்தட்டு 

Omission = ேிடுபடல் 

On the right form squad = குழு ேலதில் அரமக 

One against three = மூேருக்வகதிவை ஒருேர் 

Onerous = பளுவேறிய, மிகப் வபாறுப்புள்ள 

Opaque = ஒளிபுகா 

Open order march = ேரிரச அகலச் வசல் 

Open rank march = ேரிரசப் பிரியச் வசல்க 

Operate = இயக்கு 

Orderly = ஏேலாள் 

Orderly room = குரற ேிசாைரை மன்றம் 

Ordinance = அேசைச்சட்டம் 

Ore = உவலாகக்கரு (தாது) 

Orifice = புரழோய் 

Oscillate = முன்னும் பின்னும் அரச, ஊசலாடு 

Ounce glass = அவுன்ஸ் அளரே குேரள 
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Outbreak = திடீர் ேிபத்து 

Outlet = வேளி ேழி 

Outset = வதாடக்கம் 

Outspread = பைவு, பைப்பு 

Over hand knot = முரள முடிச்சு 

Over size = மிகு அளவு 

Oxidizing Agent = உயிைகச் வசயலி 

Oxidation = உயிைக இரைவு 

Oxides = உயிைரக 

Oxygen and acetylene equipment = உயிைக ஒள்ேளிக் கருேி 

Paces right close march = காலடி ேலம் வசல் 

Paces step back march = காலடி பின் வசல் 

Pamphlet = துண்டு வேளியடீு 

Panel = கதவுப்பலரக, வதர்ந்த குழு 

Panic = திகில், பதீி 

Pantry = வபாருட்கிடங்கு 

Parading = அைிேகுத்தல் 
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Parallel = இரையான 

Parapet = ரகப்பிடிச் சுேர் 

Parch = உலைச் வசய், ேறு, ோட்டு 

Part-time = பகுதி வநைம் 

Pause = தாமதம் 

Pawl = முட்டாைி 

Peak cap = சிகைத் மூடல் 

Peak cap cover = சிகைத் மூடல் உரற 

Pelvis = இடுப்புக்கூடு 

Pen-knife = வபனாக்கத்தி 

Percolation = கசிவு 

Percussion cap = வமாதி வேடிக்கும் தரலப்பு 

Perennial = ேற்றாத 

Perimeter = சுற்று ேட்டளவு 

Periodical = காலமுரறயான 

Personnel, Fire Service = தீயரைப்பு பைியாளர் 

Persuader = பூட்டு உரடக்கும் கருேி 
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Petition = ேிண்ைப்பம் 

Petrol and carbide of calcium manual = கல் எண்வைய் 
சுண்ைகக் கரியரக ரகவயடு 

Petrol bins (mild steel) = கல் எண்வைய்த் வதாட்டி (வமல் 
எஃகு ) 

Petromax lamp = காந்த ேிளக்கு 

Physical training = உடற் பயிற்சி 

Physique = உடல் அரமப்பு 

Pick up Van = ஏற்றிச் வசல்லும் ேண்டி 

Pick-axe = வகாத்துக் வகாடரி 

Picking-up drill = ஆள் தூக்குப் பயிற்சி 

Piece meal = துண்டு துண்டாக 

Pillar hydrant coupling, ‘V' thread = நீர்நிரலத் தூண் 
இரைக்கருேி, கூர்மரை 

Pillar hydrant coupling, round thread = நீர்நிரலத் தூண் 
இரைக்கருேி ேட்டமரை 

Pillar hydrant cover key = நீர்நிரலத் தூண் மூடிச்சாேி 

Pillow case = தரலயரையுரற 

Piston = உந்து தண்டு 
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Piston ring = உந்து தண்டு ேரளயம் 

Pit, hydrant = நீர்க் குழாய் பள்ளம் 

Pitch = வபாருத்து 

Pitch of the screws = புரி இரடவேளி 

Placard = பதாரக 

Plaster = கட்டு (களிம்பு) 

Pledge = உறுதிவமாழி 

Plier, cutting = வேட்டும் குறடு 

Plier, gas = பிடி இறுக்கி 

Plug = அரடப்பு, வசாருகி 

Plug, fire = நீர் மைக் குழாய்த் துரள அரடப்பான் 

Plumbing gear = வநர் நிறுத்துச் சாதனம் 

Plunger = மூழ்கி 

Plunger pump = அமிழ்த்தி இயக்கும் குழாய்ப் வபாறி 

Pneumatic tire = காற்று அரடத்த குழாய்ப் பட்ரட 

Polish = வமருகு 

Portable = தூக்கிச் வசல்லக்கூடிய 
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Position of attention = கேன நிரல 

Positive Displacement pump = இடப் வபயர்ச்சி ேிரசக் 
குழாய் வபாறி 

Positive pawl = வநரிரட முட்டாைி 

Poster = சுேவைாட்டி 

Pouch = சிறு ரப 

Power stroke = வேடிப்பு ஆற்றல் தள்ளு 

Power take off = இயக்கு ேிரச வகாள்ளல் 

Practical first-aid = வசயல்முரற முதல் உதேி 

Prefix = முன்னிடு 

Pressure = அழுத்தம் 

Pressure gauge = அழுத்த அளேி 

Pressure testing pump = அழுத்த வசாதிப்பு ேிரசக் குழாய் 

Primary cell = முதன்ரம மின்கல அரற 

Primer, exhaust ejector = ேறண்ட காற்றுப் வபாக்கி 

Primer, induction = உறிஞ்சு காற்றுப் வபாக்கி 

Primer, reciprocating = ஏற்று வேளியிடும் காற்றுப் வபாக்கி 

Primer, rotary = சுழல் காற்றுப் வபாக்கி 
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Primer, water ring = நீர்ச் சுழல் காற்றுப்வபாக்கி 

Priming = காற்ரறப் வபாக்குதல் 

Priming devices = காற்ரறப் வபாக்கும் முரறகள் 

Priming the pump = குழாய்ப் வபாறியிலிருந்து காற்ரறப் 
வபாக்குதல் 

Priority = முதன்ரம 

Private fire brigade = தனியார் தீயரைப்பு பரட 

Projector = படங்காட்டுங் கருேி 

Prop = ஆதாைக் கம்பம் 

Propeller = முன் இயக்கி 

Protein foam compound = புைத நுரைக் கூட்டுப் வபாருள் 

Pulley, hose hoist = நீர்க்குழாய்த் தூக்கும் கப்பி 

Pump = குழாய்ப் வபாறி 

Pump drill = குழாய்ப் வபாறி பயிற்சி 

Pump, centrifugal = ரமயத்திலிருந்து இயங்கும் குழாய்ப் 
வபாறி 

Punch = துரளயிடும் கருேி 

Pushing and pulling in pair = இழு தள்ளி இரை 
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Pushing wrestling = தள்ளும் மல்வபார் 

Queen-posts = கூரைப் பக்கக் கம்பங்கள் 

Quench = தைி, ஆற்று 

Quick March = துரித நரடவபாடு 

Quick release knife = ேிமான ேிபத்தில் சிக்கியேரை 
துரிதமாக ேிடுேிக்க உதவும் கத்தி 

Racing round the course = ேழிவய சுற்றி ஓடல் 

Rack-wooden = மை அட்டம் 

Radial branch = சுற்றி இயக்கும் குழாய் 

Radiant heat = வேப்ப அரலகள் 

Radiation of heat = வேப்பக் கதிர் ேசீ்சு 

Radius = அரை ேிட்டம் 

Rain topee cover = மரழக் தரல உரற 

Rake, fire = பற்வகால் 

Ramp, wooden (hose) = (நீர்க் குழாய்) மரைக்கட்ரட பாலம் 

Rank = ேரிரச 

Rapid march = ேிரைந்து நட 

Reaction = எதிர் ேிரளவு, வேதிய மாற்றம் மறு ேிரளவு 
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Reaction of jets = நீர்த்தாரைப் பின் உரதப்பு 

Rear lamp = பின் ேிளக்கு 

Reciprocating pump = இடுேழி குழாய் வபாறி 

Recruit = புதிதாகச் வசர்ந்தேர் 

Rectangle = வசவ்ேகம் 

Reef knot = சதுை முடிச்சு 

Reform class in three ranks = மூேரிரசயாக திரும்ப அைி 
அரமக 

Reform ranks march = ேரிரச வசைச் வசல்க 

Rehabilitate = மறுசீைரம, மறு ோழ்க்ரக ேசதி ேழங்கு 

Rekindle = திரும்பக் வகாளுத்து, திரும்பக் கிளறு 

Relay, closed = இரடயிரடத் வதக்காமல் நீர் வசலுத்தல் 

Relay, open = இரடயிரடத் வதக்கி நீர் வசலுத்தல் 

Remove = அகற்று 

Render = அளி 

Replenish = நிரறோக்கு, ஈடு வசய் 

Requisite = வதரேயான 

Requisition = வதரேக் வகட்டல் 
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Rescue = காப்பு, மீட்பு 

Rescue drill = உயிர் காப்புப் பயிற்சி 

Rescue gear = உயிர் காப்பு சாதனங்கள் 

Respiration = மூச்சுேிடல், உயிர்த்தல் 

Respond = ேிரட அளி, எதிர் ேரி அளி, பதில் வசயல் 
காட்டு 

Rest = இரளப்பாறு 

Resuscitation (apparatus) = மூச்சு மீட்டும் கருேி 

Revetment = தடுப்புச் சுேர் 

Revolving cellar nozzle = (கப்பல் அடித்தளத்தில் தீயரைக்க 
உதவும்) சுழலும் மூக்கு 

Ridge = உச்சி 

Riding duty = சோரிப் பைி 

Rift = வேடிப்பு 

Right form = ேலம் அரமக 

Right incline = ேலம் சரிக 

Right turn = ேலம் திரும்புக 

Rigidity = ேிரறப்பு 
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Ring = ேரளயம் 

Rising Main = (கட்டடத்தில் அரமத்துள்ள) நீர் ஏற்றும் 
குழாய் 

Risk = இடர் காப்பின்ரம 

Road test = சாரலயில் ேண்டி ஓட்டு வசாதரன 

Robust = பலமான, திடமான 

Roll = புைளுதல் 

Roll call = பைியாளர் ேருரகப் பதிவு 

Roller = உருரள 

Rolling hitch = நழுோ முடிச்சு 

Rotary pump = சுழல் குழாய் வபாறி 

Round = ஏைி குறுக்குச் சட்டம் 

Round turn two half hitch = சுற்றும் இரு அரை முடிச்சு 

Rubber boots = ைப்பர் மூடு காலைி 

Rubber gloves = ைப்பர் ரகயுரற 

Rubber sheet = ைப்பர் ேிரிப்பு 

Rubbish = குப்ரப 

Running = ஓட்டம் 
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Running at the spot = நிரல ஓட்டம் 

Running bow line = ேில் முடிச்சு 

Running end = வசல்லும் முரன 

Running fast = வேக ஓட்டம் 

Running part = வசலுத்தும் பாகம் 

Safety pin = ஊக்கு 

Safety valve = பாதுகாப்பு ஊடிதழ் 

Saluting = ேைக்கம் வசலுத்துதல் 

Salvage (Noun) = அழிேிலிருந்து காப்பாற்றிய வபாருள் 

Salvage (Verb) = அழிேிலிருந்து காப்பாற்று 

Sand paper = உப்புத்தாள் 

Satchel = ரகப்ரப 

Saturated = முழுரமயாக கரைந்த வபாருரள ஏற்ற 

Saw, hand = ரக ோள் 

Scale the building = கட்டடத்தில் ஏறு 

Scaling ladder = வசருகு ஏைி 

Scalpel = அறுரே மருத்துேக் கத்தி 
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Scene = நிகழிடம் 

Scissors = கத்திரிக்வகால் 

Special equipment = தனிப்பட்ட சாதனம் 

Specific heat = ேதீ வேப்பமானம் 

Spike = குத்துமுரன 

Spindle cap = தீயரைப்பு நீர்த்துரளத் மூடல், நீர் நிரலத் 
மூடல் 

Spindle cap adaptor for hydrant = நீர் நிரல கதிர் முச்சரிக் 
கட்டி 

Spiral = சுருள் 

Splint = அரைேரிக்கட்ரட 

Spoke = ஆரை (சக்கைத்தின் குறுக்குக் ரக) 

Spontaneous combustion = தாவன தீப்பற்றுதல் 

Spontaneous ignition temperature = தாவன தீப்பற்றக்கூடிய 
வேப்பநிரல 

Spread = பைவுதல் 

Spring-loaded plunger = ேில் வபாருந்திய மூழ்கி 

Sprint a distance = குறுகிய தூை ஓட்டம் 
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Sprint relay = குறுகிய தூை இரடமாற்று ஓட்டம் 

Squad attention = அைி கேனமாக நிற்க 

Squad dismiss = அைி கரலக 

Squad eyes front = அைி முன் வநாக்குக 

Squad number = அைி எண் 

Squad right dress = அைி ேலத்தில் சரி பார்க்க 

Squad stand at ease = அைி உறுதியாக நிற்க 

Squad stand easy = அைி இலகுோக நிற்க 

Squad will advance = அைி முன் வசல்ல 

Squad will retire = அைி பின் ேை 

Stack = ரேக்வகால் வபார் குேி 

Staff car = அலுேலகச் சீருந்து 

Staircase = படிக்கட்டு 

Stampede = மிதித்தல், மிதித்துத் தள்ளி அழிமதி வசய்தல் 

Stand from under = தள்ளி நிற்க 

Stand pipe, swivel, headed, instantaneous = உடனடி சுழலும் 
தரலயுள்ள நிற்குழாய் 

Standby = ஆயத்த நிரல 
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Standing part = நிரல பாகம் 

Standing, long jump = நின்று தாண்டல் 

Stand-pipe, R.T. = நிற்குழாய், ேட்டமரை 

Stand-pipe, V.T. = நிற்குழாய், கூர்மரை 

Starting handle = இயக்க வகால் 

Static = நிரலயான 

Static electricity = வதக்க நிரல இயல் மின்ேிரச 

Static head = நீர் நிரலத்தரல 

Station staff parade = நிரலயப் பைியாளர் அைி ேகுப்பு 

Station wagon = நிரலய ேண்டி 

Stay = நிரல நிறுத்தி 

Steam engine = நீைாேி எந்திைம் 

Steel = எஃகு 

Steel helmet = எஃகுத்தரலக் கேசம் 

Stepney = மாற்றுச் சக்கைம் 

Still = நகைாமல் 

Stirrup pump = மிதி குழாய்ப் வபாறி 
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Stop = நிறுத்து 

Stop message = நிறுத்தச் வசய்தி 

Stop watch = நிறுத்தரமவு கடிகாைம் 

Store = வசகரி, கிடங்கு 

Storey = மாடி 

Strain = ஒத்திரசவு, நீட்டு, ேடிகட்டு 

Strainer, basket = கூரடச் சல்லரட 

Strainer, copper = தாமிைச் சல்லரட 

Strainer, fixed intake = நிரல உள் சல்லரட 

Strainer, metal with foot valve = அடி ஊடிதழ் உவலாகச் 
சல்லரட 

Strand = இரழ முறுக்கு 

Strap, hose securing = நீர்க்குழாய் ோர் 

Stream = வதாடர்ந்த ஓட்டம், ஓரட 

Stream form branch = நீர் வேகத்ரத அதிகப்படுத்தும் 
கிரளக் குழாய் 

Stretcher = தூக்குப் படுக்ரக 

Stretcher strap canvas = தூக்குப்படுக்ரக கித்தான் ோர் 
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Strict = கண்டிப்பான 

Stride jump = அகலத் தாண்டல் 

String = ஏைியின் முதன்ரம சட்டம் 

Successor = பின்னேர் 

Suction and hydrant equipment = உறிஞ்சும் நீர்க்குழாய், நீர் 
நிரலயத் தளோடங்கள் 

Suction eye adaptor = உறிஞ்சு ேிழி சரிக்கட்டி 

Suction hose = உறிஞ்சு நீர் குழாய் 

Suffocation = மூச்சு திைறல் 

Superior = வமல் அலுேலர் 

Surroundings = சுற்றுப்புறம் 

Synchronization = ஒவை வநைத்தில் நிகழல் 

Tackle = பாைம் தூக்கி 

Tactical exercise = தந்திை முரறப்பயிற்சி 

Tail pipe = ோல் குழாய் 

Tamil Nadu Fire Service Drill and Training Manual = தமிழ்நாடு 
தீயரைப்புப் பைி பயிற்சிக் ரகவயடு 
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Tamil Nadu Fire Service General Instruction Book = தமிழ்நாடு 
தீயரைப்புப் பைி ேிளக்கப் புத்தகம் 

Tamil Nadu Fire Service Manual = தமிழ்நாடு 
தீயரைப்புப்பைி நரடமுரற நூல் 

Tape, measuring = அளக்கும் நாடா 

Tarpaulin = தார்ப்பாய் 

Tattoo = களியாட்டம் 

Telly lamp = வதாரலேில் உள்ளரத பார்க்க உதவும் 
ேிளக்கு 

Tender = இழுக்கும் ேண்டி 

Terrace = மாடி 

Test, care and maintenance of equipment = தளோடப் 
பாதுகாப்பு பைாமரிப்பு வசாதரன 

Thatch hook = கூரை பிரிக்கும் வகாக்கி 

Thatched = ஓரலயினாலான 

The squad will move to the right = அைி ேலம் வசல்க 

Tickel = தூண்டுதல் 

Tie = கழுத்துக் கச்ரச 

Timber hitch = வதக்கு மை முடிச்சு 
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Time-piece, alarm = அலர் கடிகாைம் 

Toe piece = ஏைியின் கால் வபாருத்தி 

Tool bag = கருேி ரப 

Topography = சுற்றுப் புற அரமப்பு 

Torch, electric, 3 cells = மின்ேர்த்தி, 3 மின்கலம் 

Torch, head lamp = தரல மின்ேர்த்தி 

Towing assembly = இழுக்கும் கருேித் வதாகுப்பு 

Toxic = மயக்கந்தரு 

Trailer pump = வதாடர் ஊர்தி குழாய் வபாறி 

Trigger = ேிரச ேில் 

Trouser = முழுக்கால் சட்ரட 

Trumble = ேரல கேசம் 

Tunic-Fire = தீயரைச்சட்ரட 

Turn out, Drill = வதாற்றப் பயிற்சி 

Turn table ladder = சுழல் ஏைி 

Twill weave = சாய்ேரி வநசவு 

Two-gallon petrol tin = இைண்டு காலன் கல் எண்வைய் 
தகைக்கலம் 
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Tyre inflator = குழாய் பட்ரட காற்றடி கருேி 

Tyre lever = குழாய் பட்ரட வநம்பு வகால் 

Tyre pressure gauge = குழாய் பட்ரட அழுத்தம் அளேி 

'U' tube = 'U' ேடிேக் குழாய் 

Underground = புரதந்த, புரத 

Uniform = சீருரட 

Up = வமவல 

Upper extension = வமல் நீட்டிப்பு 

Upward = வமலாக 

Valve = ஊடிதழ், அரடப்பிதழ் 

Valve grinding stick = ஊடிதழ் வதய்க்கும் குச்சி 

Valve lifting tool = ஊடிதழ் தூக்கும் கருேி 

Van = மூடு ேண்டி 

Vanes = நீர் ேிசிரியில் தண்ை ீரைச் சுழற்றும் 
ேரளவுகள் 

Vapour = ஆேி 

Vault = சுைங்க அரற, உள் அரற 

Vaulting = ஊன்றித் தாண்டல் 
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Vaulting over natural obstacles = இயற்ரகத் தரடத் 
தாண்டல் 

Velocity = ேிரைவு ேதீம் 

Ventilation = காற்வறாட்டம் 

Venturi principle = வேண்சுரி இயல்பு 

Vibration = துடிப்பு, அரலவு 

Vice = இடுக்கி 

Vicinity = அருகாரம 

Visual = பார்க்கக்கூடிய 

Volatile = எளிதில் ஆேியாகின்ற 

Voltage = மின் அழுத்தம் 

Volute = அழுத்தும் ஆற்றல் வகாடுக்கும் குழாய் வபாறி 
பகுதி 

Vulcanizing machine = ைப்பர் உருக்கிவயாட்டி, ைப்பர் ஒட்டும் 
கருேி 

Walking and running = நரட ஓட்டம் 

Walki-Talki-Set = நடமாடும் வபசும் கருேி 

Warp thread = பாவு நூல் 
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Waste pipe = கழிவுக் குழாய் 

Water bottle = நீர்க் குப்பி 

Water Hammer = திடீர் தரடப்பட்ட நீரின் பின் உரதப்பு 

Water main map = நீர்க்குழாய் அரமப்புப் படம் 

Water on = நீர் ேிடு 

Water problems in fire-fighting = தீயரைப்பதில் நீர் பற்றிய 
சிக்கல்கள் 

Water target = நீர் அடி குறி 

Waterman hitch = படகு இறுக்கி 

Water-proof = நீர் புகா 

Water-tight = நீர் ஒழுகா 

Wear and tear = வதய்வும் ரநவும் 

Weft thread = ஊடு நூல் 

Weighing machine = எரடக்கருேி 

Welder = பற்றரேப்பேர் 

Welding = பற்றரேப்பு 

Wheel brace = சக்கைமுடுக்கி 

Winch handle = சுழற்றுப்பிடி 
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Wire gauze = கம்பி ேரல 

Wire lasping = கம்பிக்கட்டு 

Wire rope = கம்பிக் கயிறு 

Wireless car = ோன் தந்தி சீருந்து 

Wireless Van = ோன் தந்தி ேண்டி 

Woollen trousers = கம்பளிக் கால்சட்ரட 

Worn out = வதய்ந்து வபான, உதோத 

Wrench, stilson = ஸ்டில்ஸன் திருகுவகால் 

Wrench, suction = உறிஞ்சு குழாய்த் திருகு வகால் 


